
UCHWAŁA XXV/189/2017
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 7 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się  zmiany dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się  zmiany wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wskutek zmian określonych w § 1 i 2 zmienia się budżet gminy, który wynosi:

1) Plan dochodów budżetu Gminy Olszanka na 2017 rok w kwocie 22 381 295,36 zł z tego:

- dochody bieżące 17 746 518,91 zł;

- dochody majątkowe 4 634 776,45 zł.

2) Plan  wydatków  budżetu Gminy Olszanka na 2017 rok  w kwocie 24 806 243,36 zł z tego:

- wydatki bieżące 17 123 309,50 zł;

- wydatki majątkowe 7 682 933,86 zł.

3) Plan rozchodów budżetu na 2017 rok w kwocie 633 052,00 zł.

4) Plan przychodów budżetu na 2017 rok w kwocie 3 058 000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/189/2017

Rady Gminy Olszanka

z dnia 7 kwietnia 2017 r.

Zmiana dochodów budżetu Gminy Olszanka
Dział Rozdział § Treść Kwota
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 418 900,00

75421 Zarządzanie kryzysowe 418 900,00

2710
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań bieżących

30 000,00

2460
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

388 900,00

Razem 418 900,00

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/189/2017

Rady Gminy Olszanka

z dnia 7 kwietnia 2017 r.

Zmiana wydatków budżetu Gminy Olszanka
Dział Rozdział § Treść Kwota
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 684 484,00

75421 Zarządzanie kryzysowe 684 484,00
4300 Zakup usług pozostałych 684 484,00

801 Oświata i wychowanie - 265 584,00
80101 Szkoły podstawowe -210 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -210 000,00
80110 Gimnazja - 55 584,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -55 584,00
Razem 418 900,00

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. Zwiększa się dochody w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754) z tytułu:
- dotacji celowej na pomoc finansową w kwocie 30 000,00 zł na dofinansowanie zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego – Uchwała Nr 293/2017 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 28 marca 2017 roku
oraz Umowa z dnia 06 kwietnia 2017 roku – dotacja celowa na wywóz i utylizację odpadów
niebezpiecznych z nielegalnego składowiska odpadów w miejscowości Pogorzela.

- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie
388 900,00 zł na zadanie pn. „Usunięcie nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych w
miejscowości Pogorzela” – Uchwała Rady Nadzorczej z dni 03.04.2017 r.

Załącznik Nr 2

1. Zwiększa się wydatki w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754) z
przeznaczeniem na wywóz i utylizację odpadów niebezpiecznych z nielegalnego składowiska
odpadów w miejscowości Pogorzela.

2. Zmniejsza się wydatki w dziale Oświata i wychowanie (801) o kwotę 265 584,00 zł tj.
- w Publicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Olszance – PSP Olszanka kwota 70 000,00 zł;
PG Olszanka kwota 55 584,00 zł;
- w Publicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jankowicach Wielkich – PSP Jankowice
Wielkie kwota 70 000,00 zł;
- w Publicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przylesiu – PSP Przylesie kwota 70 000,00 zł;

z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadania z zakresu zarządzania kryzysowego tj.
„Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych nielegalnie składowanych w miejscowości
Pogorzela”

W związku z wykryciem, na terenie posesji położonych w Gminie Olszanka, w styczniu br., nielegalnego
składowiska odpadów niebezpiecznych podjęte zostały działania mające na celu ich wywóz i utylizację.
Należy przy tym zaznaczyć, że Gmina nie jest właścicielem dziełek, na których składowane są pojemniki i
beczki z materiałami niebezpiecznymi. Powołany został Gminny Zespołu Zarządzania Kryzysowego a
także Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, celem koordynacji przedsięwzięć związanych z
zaistniałą sytuacją na terenie Gminy Olszanka i Gminy Brzeg, bowiem na terenie Gminy Brzeg zostało
znalezione podobne składowisko odpadów niebezpiecznych.
Zarządzeniem Nr UG-8/2017 Wójta Gminy Olszanka z dnia 22 marca 2017 roku wprowadzono plan
działania operacyjnego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczącego likwidacji nielegalnego
składowiska odpadów niebezpiecznych substancji chemicznych w m. Pogorzela. Natomiast Zarządzeniem
Nr UG-9/2017 Wójta Gminy Olszanka z dnia 23 marca 2017 roku uruchomiono procedury likwidacji
sytuacji kryzysowej na terenie gminy Olszanka.
Szacowany wydatek związany z realizacją zadania został ustalony na podstawie otrzymanej oferty na
realizację zadania i wynosi 766 584,00 zł (1 825,20 zł brutto/Mg x 420 Mg). Jest to szacunek wstępny,
bowiem ostateczna waga unieszkodliwianych materiałów niebezpiecznych zostanie ustalona na podstawie
zważenia przed unieszkodliwieniem.
Źródło środków finansowych, na realizację zadania jest następujące:
- środki własne w kwocie 82 100,00 zł – tj. środki pochodzące z rezerwy na realizację zadań własnych z
zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 53 100,00 zł oraz z rezerwy ogólnej w kwocie 29 000,00 zł –
Zarządzenie Nr WG-33/2017 z dnia 07.04.2017 Wójta Gminy Olszanka w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Olszanka na rok 2017.;
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- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 388
900,00 zł;
- dotacja z Powiatu Brzeskiego w kwocie 30 000,00 zł.
- środki własne (z przeniesienia z działu Oświata i wychowanie) w kwocie 265 584,00 zł .
W celu wszczęcia postępowania z art. 66 i 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.) – zamówienie z wolnej ręki – niezbędne
jest zabezpieczenie środków finansowych na ten cel w budżecie Gminy Olszanka na 2017 rok.
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